


  

  
  
  
  
  
  

  جدلية امللفوظ واحملفوظ
  

 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

                         مركز حمد الجاسر الثقافي      ◄          
  



  

  ٢

 

  هـ١٤٣٠  مركز محد اجلاسر الثقايف، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  

  هـ٥٤٨٠/١٤٢٩: رقم اإليداع
  ٩٧٨-٦٠٣-٨٠٣٨- ٠٠-٠: ردمك  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ح

  فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر
   السليمان الرشيدإبراهيم، الشمسان

  هـ١٤٢٩ الرياض،   –  إبراهيم السليمان الرشيد الشمسان / جدلية امللفوظ واحملفوظ
  سم٢٤×١٧؛ ص٢٢٧  

  ٩٧٨-٦٠٣-٨٠٣٨-٠٠-٠: ردمك  
   العنوان.  أ              ألفاظ- اللغة العربية - ٢           نقد – اللغة العربية -١

    ٥٤٨٠/١٤٢٩                                    ٤١٢ ديوي  



  

  ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  ٤

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 



  

  ٥

 
 
 

تاحملتويا  
 

...........................................................  ٧  
..........................................................  ١١  

.........................................  
........................................  ٧٩ 

......................................  
....................... 

.................................................  ١٩٩ 
 



  

  ٦



  

  ٧

  تقديم
 











--




 
 







 






  

  ٨


 









 








 




 






  

  ٩




 
 





  

  ١٠



  

  ١١

 
 








 






 





.
.








  

  ١٢


 











-

-




 






 



  

  ١٣











 










 


 
ھ 

 

 



  

  ١٤



  

  ١٥

 الوظيفي للغةاالستعمال
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 .١٢: ١، الكتاب سيبويه، )١(
ر البطليوسي أن سيبويه مسى األفعال املتصرفة واألمساء املتمكنة أيضا حروفًا، وأجاب             يذك )٢(

ـ   وإمنـا  . أنه ال ميتنع أن تسمى األقسام الثالثة اليت يدور عليها الكالم حروفًا           "عن ذلك ب
. جاز ذلك ألا ملّا كانت حميطة بالكالم، صارت كحدود الشيء احلاصرة له، احمليطة بـه              

فجاز أن تسمى الكلم الثالث حروفًا هلذا       .  يتحدد بأطرافه ونواحيه اليت هي له      والشيء إمنا 
 .١٢٧: ٢، االقتضاب يف شرح أدب الكتابالبطليوسي، ". املعىن
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  .٥٧، صاجلملة الشرطية عند النحاة العرب  الشمسان،)١(
 .٧ :١، مهع اهلوامع  السيوطي،)٢(
 .٥، صحروف اجلر الشمسان، )٣(
 وانظر حبثًا مفصالً للقضية عند املـسدى،      . ٣: ١،  املخصصلك ابن سيده يف      أشار إىل ذ   )٤(

 مذهب بعـض علمـاء    جاءوقد  . ١١٧-١٠٧، ص   التفكري اللساين يف احلضارة العربية    
 .العربية إىل ذلك
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 حبث البالغيون كيفية احلكم على كون اللفظ حقيقة أو جمازا، فذكروا أمورا من أمهها أن                )١(
، ويـرد اآلخـر     )احلقيقة( يف معنيني يرد أحدمها عند اإلطالق، فذلك         اللفظ إن استعمل  

 .٩٧-٩٠: ١، الطراز العلوي،: انظر). ااز(بقرينة فذلك 
 على أن لفظ ااز مر مبراحل من الدالالت انتقـاالً مـن املعـىن املعجمـي إىل املعـىن                )٢(

 داللة عامة فهـو كـشف   ذو) جماز القرآن(االصطالحي، فااز عند أيب عبيدة يف كتابه       
تفسريه، : ورود ألفاظ مثل  ) جماز(ملعاين األلفاظ يف مواضعها من النص القرآين، حيث ترد          

جمازه كذا أو بيانه أو تفسريه، فااز إذن هو طريق القرآن يف التعبري عـن  : بيانه،فهو يقول 
ا ابن فـارس    أم. ٤٧-٤٥، ص   ااز وأثره يف الدرس اللغوي    عبد اجلليل،   : انظر. املعىن

 ابـن فـارس،   (فيذكر أن ااز هو ما جاز جماز احلقيقة أي ما جرى جمراها وعىن معناها               
ااز هو نقل املعىن عن اللفظ املوضوع له        "وعند ابن األثري    ). ١٩٨-١٩٧، ص   الصاحيب

 ).١٠٧: ١، املثل السائر ابن األثري،" (إىل لفظ آخر غريه
 إىل ذلـك إال بقرينـة   ىضفْال ي"وااز فقرر ابن جين أنه   اختلف التعبري عن هذه احلقيقة       )٣(

: وعرب عنـها عبـد القـاهر بقولـه        ). ٤٤٢: ٢،  اخلصائصابن جين ،    " (هةبتسقط الش 
العالقة بني  : "أو هي ). ٣٢٥ص   ،أسرار البالغة اجلرحاين،  " (ملالحظة بني الثاين واألول   "

الكوكـب  األسـنوي،   " (سبة بينهما ملنا"أو  ). ٦٤: ١،  الطرازالعلوي،  " (األول والثاين 
 .وهي اختالفات غري جوهرية). ٤٣٢ص ،الدري
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 .٢٧٠: ١ ،اإليضاح  القزويين،)١(
 .٢٧١: ١، اإليضاحالقزويين،  )٢(
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باسم الـسبب عـن     و باسم اجلزء عن الكل، وباسم الكل عن اجلزء،          :التجوز من وجوه    )١(
لشيء، وباسم ما يـؤول إليـه     وباسم املسبب عن السبب، وباسم ما كان عليه ا        . املسبب
وتسمية احلالّ باسم حمله، وتسمية احملـل       ). ٢٧٥-٢٧٢: ١،  اإليضاحالقزويين،  (الشيء  

باسم حالّه، وتسمية الشيء باسم آلته، وتسميته بدواعيه، وباسم جهته، واسـم حاملـه،           
 ).١٨٣-١٨٢ص  ،التبيان يف البيانالطييب، (واسم حمموله، وجماوره 

 .١٠٩ص  ، املعىن عند األصولينيدراسةمحودة،  )٢(
 .٨٨: ١، الطرازالعلوي،  )٣(
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باب يف أن ااز إذا كثـر حلـق         (بابا مساه   ) ٤٤٧: ٢ اخلصائص(  وقد عقد ابن جين يف     )١(

وذكر عبد احلكيم راضي أن هذه النظرة ترددت عند من جـاء بعـده مثـل                ). باحلقيقة
: ، انظـر )احملصول(ند الرازي يف   وع) الكشاف( والزخمشري يف ). اجلامع الكبري ( صاحب
 .١٢١ص  ،)نظرية اللغة يف النقد العريب(راضي، 

جتماع، وقـد يـضاف،     الذي جيمع أهله، نعت له ألنه عالمة اال       : املسجد اجلامع " معىن   )٢(
وأنكره بعضهم، وإن شئت قلت مسجد اجلامع باإلضافة كقولك احلـق الـيقني، مبعـىن           

قني ألن إضافة الشيء إىل نفسه ال جتوز إال على هـذا    مسجد اليوم اجلامع وحق الشيء الي     
 ).مجع: (، مادةلسان العربابن منظور،  ("التقدير

 احلقيقة العرفية هي املصطلح العلمي الذي يتواضع عليه العلماء سواء أكـان منقـوالً أم                )٣(
ـ        . موضوعا مرجتالً  ن أما احلقيقة الشرعية فهي مصطلحات فقهية، وألفاظ دينية منقولـة م

 ).٥٤،٥٥: ١، الطرازالعلوي، . (اللغة لتدل على مفاهيم دينية
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 ومفهوم هذه النظرية هو أن معىن اللفظ يتحدد بكيفية استخدامنا إياه؛ ولذلك يقال مثـل               )١(
، "ال تبحث عن املعىن، احبث عن االستخدام      : "هذه األقوال اليت تصدر عن مفهوم النظرية      

فأنت تفهم معىن الكلمة ألنك     "،  "يفية استخدامها إن شرح معىن الكلمة يكون بإظهار ك      "
ومعىن الكلمة خيتلف   . ٧٠-٦٥ص   ،مفهوم املعىن إسالم،  : انظر". تعرف كل استخدامها  

من سياق إىل آخر حيث يتأثر معناها مبا ترد معه يف سياق واحد، مثـال ذلـك كلمـة                   
خمتلفًـا كـل    رجل طيب، يوم طيب، طعام طيب، فالكلمة تعين شيئًا          : فقد نقول ) طيب(

انظـر يف   . والسياق الثقـايف   السياق العاطفي، والسياق املوقفي،   : انظر أمثلة أخرى  . مرة
  =أما املعىن الوظيفي الذي نعنيه فليس هـذا       ). ٧٠ص   ،علم الداللة عمر،  : (تفصيل ذلك 
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 املعىن السياقي املؤقت بل هو املعىن العملي الذي يفهم من ظاهر اللفـظ أو التركيـب                 =
أصل اللفظ أو أصل التركيب ذلك األصل الذي كان سببا يف استخدام اللفـظ             مبعزل عن   

علما علـى  ) حنش(كاستخدام لفظ . أو التركيب أول مرة مث نسي أو غفل عنه بعد ذلك          
ألنـه  :  لالسمهاد ال خيطر بباله املعىن املستكررجل، فاملستخدم العادي يف موقف عادي ج     

ومـن  . هو استحضار صورة صاحب العلم إىل الذهن      يستخدم اللفظ استخداما وظيفيا، و    
 .بامسها) السكران(هنا فليس بغريب أن تفخر عائلة مثل 
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 وغـري   هناك دراسات تناولت ما يسمى عيوب الكالم على اختالف أنواعها من مرضـية       )١(
 ،العـرب  دراسة ملا يعاب من الكالم عند اللغـويني       : عيوب الكالم : ، من ذلك  مرضية

 .م١٩٨٦جامعة الكويت، ، سن املنصورومسية عبد احمل
 خارج القاهرة واملدن الكربى أي يف الصعيد والفالحني تسمع القاف احلجازيـة، طبقيـة    )٢(

 .مرققة
 .  كتلßقتل : وهو )جند( يوجد مثال واحد هلذه الصورة يف هلجة القصيم )٣(
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ـ  ßيقسم  : وهو )جند( يوجد مثال واحد هلذه الصورة يف هلجة القصيم          )١( سم؛ ولكـن    جي
 .مقسوم أي مقدر: يقال

جاسم، واالسم املـسموع يف     :فينطقونه باجليم ) قاسم( يفرق الكويتيون بني االسم القدمي       )٢(
 .غاسم :فينطقونه بالغني) قاسم(خارج الكويت 

التطـور   (dz)الدال والـزاي    :  يذهب رمضان عبد التواب إىل أن هذا الصوت مكون من          )٣(
 .١١١ص ،هاللغوي وقوانين
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 .٢٨-٢٦: ١، شرح ابن عقيل ابن عقيل، )١(
 .١٠٧، صقضايا التعدي واللزوم يف الدرس النحويالشمسان،  )٢(
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 .١٦٦-١٦٥: ١، تصحيح الفصيحابن درستويه،  )١(
حاكم : وانظر يف تفصيل ذلك   . ااز، اللهجات، املعرب، والدخيل   :  من أسباب الترادف   )٢(

 .١٩١-٧٥ص  ،الترادف يف اللغةمالك لعييب، 
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 . قال الباحث إنه أجرى إحصاء أللفاظ السيف يف الديوانني، وقد أورد نتائج إحـصاءاته              )١(
 ويشهد لغياب الفرق بني هذه الصفات عنـد         ،١٣٤-١٣٠، ص   الترادف يف اللغة  لعييب  

 ، وفـسر    كتاب السالح العريب ظهور احلاجة إىل تفسريها وشرحها؛ فقد صنف أبو عبيد           
كتـاب  أبو عبيـد،    : انظر. نقال عن األصمعي  ) سيف(عىن  تلك األلفاظ اليت تستخدم مب    

 .١٧ص  ،السالح
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 وقد يوهم وجود املادة يف اللغة أن الدخيل أصيل، من ذلك ما وقع للشيخ أمحد رضـا إذ                   )١(
وأصل املـادة   . وقالوا الشنص للحظ والطالع السعد أو النحس      ): "ص/ن/ش(قال يف مادة    

وشـنص  . تعلق بالـشيء : اللغة شنص يشنص شنوصاويف منت . يف العربية التعلق واللزوم   
وطالع اإلنسان من السعود والنحوس مالزم له ال يفارقـه وال           . سدك به ولزمه  : شنصا به 
والـصواب أن هـذا مـن    . ٣١٥ص   ،قاموس رد العامي إىل الفصيح    رضا،  " ينفك عنه 

 ). (Chanceالدخيل فهي يف اإلجنليزية 
 .٢٠١-١٩٢ص ،يف اللهجات العربية أنيس، )٢(
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آل (اليت قد تسبق بعض أمساء األسـر مثـل          ) آل(هذه هي   ) ال(هناك من يذهب إىل أن       )١(
واألحرى بالصواب كوا معرفـة،     . وهي تعين أهل أو أقارب    ) سعود، آل ثاين، آل يان    

وتفسري ذلك أن األصل يف العلم أن يكون خاصا بفرد دون غريه ولكن ذلك غري متحقـق       
 ذلك من إرهاق لذاكرة اإلنسان، وألسباب أخرى ليس هنا جمال تفصيلها، من عمليا، ملا يف

أجل ذلك قد ينصرف العلم إىل أكثر من شخص، فينتقض شرطه وهو العهدية الفرديـة،               
وتتعدد النعوت حىت تـزول  ) حممد بن عبد اهللا   : (وحينئذ يلجأ إىل وصف العلم فيقال مثال      

املعرفة على ) لا(طريق أخرى للتعريف وذلك بإدخال شبهة االشتراك وتتحقق الفرادة، ومثة 
، )حممد العبد اهللا: (اسم األب لتحقيق العهدية السم األب ومن مث الفرادة السم االبن، مثل      

املعرفـة  ) ال(تدخل عليـه     تدخل على العلم والعلم معرفة ال     ) ال(وقد يرد على ذلك أن      
: ة فقولنـا  ي أو عهديته فينقل إىل الوصف     وجواب ذلك أن العلم يفقد تعريفه إذا فقد فرادته        

هذا يف مقابل إضافته إىل     ) حممد املضاف إىل العائلة املسماة بعبد اهللا      (يعين  ) حممد العبد اهللا  (
وإضافة االسـم إىل  . حممدنا، حممدهم: كأننا نقول . حممد الصاحل، حممد البدر   : آخرين حنو 

: فمعىن حممدنا: يد ما نذهب إليه من تفسريالضمري شائع االستخدام يف اللهجات احمللية مما يؤ
فالعلم ال يضاف حىت خيرج إىل دائرة التنكري، وهو خيـرج إىل  . الشخص املسمى حممد منا  

احملمـدان،  (املعرفة، فيقال   ) لا(هذه الدائرة عند تثنيته، ومجعه، وحيتاج لتعريفه إىل إدخال          
 ).احملمدون
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 .٥٥٠ص  ،تأويل مشكل القرآنابن قتيبة،  )١(
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وما تزال تستخدم يف اللهجة     . ، وفسر السيان باملثلني   ٦٠٠: ١ ،الزاهر أبو بكر األنباري،     )١(
جـاء يف   . زيß سـي : املصرية، ولكن مع تغري بسيط يف الصوت حيث جهرت السني         

وهي : شبيه بفالن : فالن زي فالن  : "عبد املنعم سيد عبد العال    ـ   ل معجم األلفاظ العامية  
: نقـول : القـاموس انا بالسني وأحيانا بالزاي واملعىن واحد، ففي        لفظة فصحى تأيت أحي   

مستو : أي مشابه، وسي كزي   : أي ال شبيه، وليست املرأة لك بسي      : السي ملن فعل ذلك   
كيـف  : أي زيك اليـوم؟ أي : ، مبعىن)إزيك اليوم؟(يسألون بقوهلم  ). مادة زي " (متشابه

، )زي احلـصان  (مثل حايل أمـس، أو      حايل  : ، أي )زي مبارح : (حالك اليوم؟ فيجيب  
خمتلفة بعض االختالف إذ هي      يف السؤال خمتلفة بعض االختالف إذ هي من مادة        ) إزي(و

اللباس واهليئة ونقلت للداللة على احلـال،  : ، ومنها الزي أي   )ز و ا  (من مادة خمتلفة وهي     
على حنو ما   ،  )كيف حالك (معها وهي معىن    ) أي(فأصبحت ذات داللة وظيفية بعد إدغام       

 .ورد يف السؤال السابق
 .٤٤٧-٤٤٦: ٣، خزانة األدب البغدادي، )٢(
والفارسي ينكر هذا التركيب فبعد أن      . ٢٠١ص   ،املسائل البغداديات  أبو علي الفارسي،     )٣(

 ، السابق، "ال جيب أن يكون مبنيا وإن مل يفصل بينهما        ) حبذا(فكذلك  "ناقش آراءهم قال    
        .٢٠٤ص 



  

  ٣٢











 









                                                        

مبتـدأ، ومل   ) ذا(فتكون مـع    ) حب( ابن مالك على أن التركيب مل يذهب بفعلية           شدد )١(
تـسهيل  ابن مالك،   . فعالً فاعله املخصوص باملدح   ) حب(فتكون مع   ) ذا(يذهب بامسية   

-٢/١٢١،  شرح ابـن عقيـل    وانظر يف مذاهب إعراا ابن عقيل،       . ١٢٩ص   ،الفوائد
١٢٢. 

 لنا، واضحا، ويبدو: "شارته إىل خالف النحويني   بعد إ   يقول اد املوسى عن هذا التركيب      )٢(
 أن حبذا مركب من الفعل واالسم ما يزال واضـحا فيـه عنـصرا            :على اختالف الرأي  

وهذا شـأن  . التركيب وأنه اختذ داللة خمتلفة جديدة عن الداللة اجلزئية لكل من حب وذا        
 .١٢٤ص ،عربيةالنحت يف اللغة ال املوسى، "!التركيب يف عرضه وجوهره



  

  ٣٣






 







 

                                                        

 .٢٠ص  ،اللغة واللونعمر،  )١(
 .١٣ ص ،النحت يف اللغة العربيةاملوسى،  )٢(
 .١٧ص  ،طاغورعياد،  )٣(



  

  ٣٤

 









 














                                                        

 .١ص  ،الفاخرابن عاصم،  )١(
 .١٣ص  ،الفاخرابن عاصم،  )٢(
 .١٨ص  ،الفاخرابن عاصم،  )٣(
 .٢١،١١١ص  ،الفاخرابن عاصم،  )٤(



  

  ٣٥






















                                                        

 .٢٧ص  ،الفاخرابن عاصم،  )١(
 .٤٠ص  ،الفاخربن عاصم، ا )٢(
 .٥٠ص  ،الفاخرابن عاصم،  )٣(
 .٥٥ص  ،الفاخرابن عاصم،  )٤(
 .٢١٥ص  ،الفاخرابن عاصم،  )٥(
 .٢٩٠ص  ،الفاخر ابن عاصم،  )٦(
 .٢٩٣ص  ،الفاخر ابن عاصم،  )٧(



  

  ٣٦









 








 


                                                        

 .٣٠٨ص  ،الفاخر ابن عاصم،  )١(
 .٣١٠ص  ،الفاخر ابن عاصم،  )٢(
دري، ومداراة  مادة  ،  ٢٣٣٥: ٦: الصحاح اجلوهري،   . واملالينة  مداراة الناس هي املداجاة    )٣(

، لسان العـرب ابن منظور، . الناس مالينتهم وحسن صحبتهم واحتماهلم لئال ينفروا عنك  
 فهو ما أشار إليه املفـضل،  ي هذه هي املعاين الوظيفية للكلمة، أما املعىن األصل   .دري:مادة

  عالقة ما بني احلقيقة وااز ألن الصلة بينهما منسية        وال ميكن القول إن العالقة بني املعنيني      
 .هعمال، خبالف ااز الذي يستحضر حقيقته عند استالمعأو غري ملتفت إليها وقت االست

 .٤٦٦: ١ص  ،الزاهراألنباري،  )٤(



  

  ٣٧




 














 











                                                        

 .حذفر: مادة: ، اللسانمنظور ابن ،١٠٦ص  ،الفاخرابن عاصم،  )١(



  

  ٣٨


 

    








 







 


                                                        

 .١١٣ص  ،الفاخرابن عاصم،  )١(
سخنه على مجر النار ليلني وتنضم أجزاؤه بعـضها إىل          : أمر فالن الرغيف  :" يقال يف مصر   )٢(

عبـد العـال،    " واألصل فيها مجر، وأبدلت اجليم مهزة فكالمها من حروف الشدة         . بعض
والفعل مر بتحوالت صوتية يف هلجة القاهرة،       . أمر الرغيف : ، مادة معجم األلفاظ العامية  

ـ ßجيمر  : فًا مث نسي أصلها حىت ظن أا قاف فنطقت مهزة         إذ نطقت اجليم قا    ـمر گ ي
ßيهرج : ومثلها الكلمة.  يئمرßگ  يهرßيهرأ . 



  

  ٣٩

























                                                        
 لعل البطان مسي سفيفة ألنه يكون مسفوفًا جلعله قويا، وعريضا يلتصق ببطن اجلمـل وال                )١(

 =سـفيفي : "لعىن يف هلجة املوص   وقد ورد اللفظ مع شيء من التغري يف اللفظ وامل         . يؤذيه
: انظر". ال يتجاوز عرضه عرض اإلصبعني    . شريط من اجللد أو القماش أو احلديد أو غريه        

 ).٢٦٨ص  ،دراسات يف األلفاظ العامية املوصليةالبكري، (
 .سفف:، مادةلسان العربمنظور،  ابن )٢(



  

  ٤٠


 




 



 






 

                                                        

 .١٣١٠: ١٤، األمثال العامية يف جندالعبودي،  )١(
آخ منكم يا احلرمي ألسنتكم     : "قوله وهو حياور زوجته   ) هاتالدكتور صن ( جاء يف مسرحية     )٢(

[= زهيوي خيوفكم؟ واهللا حمد     ]. صرصار[= ها الطول على ريايلكم وختافون من زهيوي        
 شخصية حق الزهيوي إال أنتو يا احلرمي، وإال الزهيوي شنو؟ إال زهيـوي    يمسو] ما أحد 

 ".ما يسوى فلس
 ا الصبيان وهو العظم الناتئ يف جانب القدم عنـد           واحد الكعاب اليت يلعب   : الكعب" و )٣(

وهـو قـدمي    . وهو فصيح ومجعه يف الفصحى، كعاب مثل العامية       . ملتقى الساق بالقدم  
وإمنا بنو فالن كعـاب     (،  )ما يسوى فالن كعبا أعسر    (تقول العامة   : قال اجلاحظ . للعامة
  =جيمعون الكعب ) جند(يف  والعامة  . ١٢٩٠ص   ،األمثال العامية يف جند   العبودي،  )" عسر



  

  ٤١





 

















                                                                                                                                  

، )كعـوب (وعلـى   ). الغليبة شينة ولو يف لعب الكعابة     : (، يف املثل  )كعابة( أيضا على    =
) الغليبة شينه ولو علـى لعـب الكعـوب        : (النحو وشاهده ورود املثل السابق على هذا     

 .٣٣: ٥، األمثال الشعبية يف قلب جزيرة العرباجلهيمان، 
أين الدنيا وأين أهلـها؟     : أي: "الفة لنطق هلجة القصيم، وقال     ورد عند العبودي بصيغة خم     )١(

" يضرب ملضي الوقت، وتباعد الزمن وتغري احلال، وهو موجود بلفظه عنـد البغـداديني             
 .١٥٧٤: ٤، األمثال العامية يف جندالعبودي، 



  

  ٤٢


 








 




 



 





 

                                                        

 .وش: ، مادةاموس اللهجة العامية يف السودانققاسم،  )١(
كان لسانه من طوله أصبح كاحلبل الذي جتر بـه     :"كناية، يقول  يقدم تيمور تفسريا آخر لل     )٢(

زي : (وأحسب أن املعىن هو كما يف الكنايـة األخـرى        . ه٦١ الكنايات العامية ". الدابة
 ).٣١: ١٩٧٠تيمور، : (، انظر)اللي الداية جراه من لسانه



  

  ٤٣


- -




 






 











 
                                                        

: قولـه )  وميداف ماخذه بشراع . ( عند الكالم على املثل    األمثال الكويتية املقارنة   جاء يف    )١(
أو غلب حمدثه بقوة احلديث مثلما يـدفع   -ويقال مبعىن أن إنسانا ضيق وسد عليه الطريق   "

والـنص عنـد عبـد اهللا       . ٤٥٩: ١الرومي وكمال،   " املالح السفينة بالشراع واداف   
 .خذهم بشراع وميدافأ: ١٦: ١ ،األمثال الدارجة يف الكويتالنوري، 



  

  ٤٤

 



















 












  

  ٤٥







 











 




 




                                                        

 .)ش/ي/أ( :، مادةامي إىل الفصيحرد العرضا، قاموس  )١(



  

  ٤٦


 

 
 

  
 













 






ß

                                                        

 .٣٣٨،٣٥٣ص  ،اجلملة الشرطية عند النحاة العربالشمسان،  )١(
 .٣٦٥: ١ ،األمثال الشعبية يف قلب جزيرة العرباجلهيمان،  )٢(
 .٩٢ص  ،األمثال العاميةتيمور،  )٣(



  

  ٤٧











 





 




                                                        

 .٢١٩ص  ،الكنايات العاميةتيمور، ( )١(
 .٢٢٠ص  ،الكنايات العاميةتيمور،  )٢(
)٣(] مقطوعة من حىت تدخل على املضارع      ]: "ت)ناكليجـي ( قلت له -حىت نأكل)= تت =(

وهذا التآكل هو مـا يـسميه   . ١٩ص   ،معجم األلفاظ العامية  فرحية،  " له حىت يأيت  قلت  
اليت أصبحت يف نطق أهـل      ) حىت: (رمضان عبد التواب بلى األلفاظ، وعرض ألمثلة منها       

التطـور  عبـد التـواب،     ) ه٥٣٩ت  (مي ذكره اجلواليقي    ، وبين أنه تطور قد    )تا(سوريا  
 .١٦٦-١٦٥ص  ،اللغوي وقوانينه

 .معلهش: ، مادةمعجم األلفاظ العاميةعبد العال،  )٤(



  

  ٤٨


 





 





ßßß 








 



 

                                                        

 .٢٠١: ١، األمثال العامية يف جندالعبودي،  )١(
 .٧٤ص  ،األمثال العاميةتيمور،  )٢(



  

  ٤٩














ـتركَالْمـد


 


 

 

                                                        

 .١١٨: ١، شرح ابن عقيلعقيل،  ابن )١(
 .٣٨٣-٣٨٢: ١، رة األمثال البغداديةمجهالتكرييت،  )٢(
 .عتمر: ، مادةقاموس اللهجة العامية يف السودانقاسم،  )٣(
 .عتا: قاسم، السابق، مادة )٤(



  

  ٥٠

 








 
 
- 

 
ß

 
 

 
                                                        

قـاموس  ، )ج ي ب( للشيخ أمحد رضـا، مـادة    ،قاموس رد العامي إىل الفصيح    :  انظر )١(
األلفـاظ  معجـم   ،  )جاب(عون الشريف قاسم، مادة     ـ   ل ،اللهجة العامية يف السودان   

 ).جاب(عبد املنعم سيد عبد العال، مادة ـ  لالعامية
وذلك رعاية منه ألصل التركيب ال      ) طبحبالربدان جيي   ( أورده العبودي على النحو التايل       )٢(

العبـودي،  : انظر. االستخدام اللهجي؛ لكنه التزم االستخدام اللهجي يف املثل الذي بعده         
 .٢٥٦: ١، األمثال العامية يف جند

 .٢٣٣: ١، األمثال العامية يف جندالعبودي،  )٣(
 .٥١٤ص  ،األمثال العاميةتيمور،  )٤(



  

  ٥١

 
 

 






 

 








 




                                                        

 ينتقل الفعل من التعدي إىل الزوم وذلك حبذف املفعول منه نتيجة لكثرة استخدام الفعـل                )١(
الشمسان، : استخداما وظيفيا ال حيتاج معه إىل فاعل، ولذلك أمثلة يف القرآن الكرمي، انظر            

 .٧١٠-٦٨٨ص  ،تعديته ولزومه: يف القرآن الكرميالفعل 



  

  ٥٢

)
(- 








 
 




 
 







                                                        

 .٦٧٢-٦٧١ص  ،تعديته ولزومه:الفعل يف القرآن الكرميالشمسان،  )١(
 .٢٧٩ ، صاملفصلالزخمشري،  )٢(
 .٢٣٦: ٤، األمثال الكويتية املقارنةالرومي وكمال،  )٣(
 .٤٥٢:، فالعبابالصغاين، " أي جعد: عكّف الشعر: " جاء يف اللغة)٤(



  

  ٥٣

--
 
 








 
 










                                                        

: ١٩٧٥ عبد التـواب،     "ا وطاعةً مسع": ويذهب رمضان عبد التواب إىل أا تطور لعبارة        )١(
ا نولكن إذا نظر  . االجتماعي وهو معذور يف خترجيه ألنه جيهل سياق اللفظ        .١٦٧-١٦٦
 ).بسم اهللا الرمحن الرحيم(كوا من ب جزمناا الوظيفية عماالإىل است

 الشيطان أن يشارك فيه حىت أن الذي يغفل عن ذلك           واهلدف من التسمية عند األكل طرد     ) ٢(
 .وآخره) بأوله(يسمي أثناء األكل قائالً بسم اهللا باوله 



  

  ٥٤


 









 
 
 

  
  




 






                                                        

 .قول: ، مادةأساس البالغةالزخمشري،  )١(
 .٣٠٧: ٩، ذيب اللغةاألزهري،  )٢(
 .قول :، مادةلسان العرب ابن منظور، )٣(



  

  ٥٥


 

 
 

  
  


 

 
 

  
  





ß


ß

 



ß

 
                                                        

 .١٤٠ص  ،شرح ديوان امرئ القيسالشنتمري،  )١(
 .٧١ص  ،ديوان األعشى الكبرياألعشى،  )٢(



  

  ٥٦











 



 











 

                                                        

واألرطاة شجر ورقها عبل مفتول ومجعها األرطى، منبتها الرمال هلا عـروق           : قلت: "ذيب اللغة يف   )١(
 .١٦: ١٤، ذيب اللغةاألزهري، " محر يدبغ بورقها أساقي اللنب، فيطيب طعم اللنب فيها



  

  ٥٧












 


 

)
(- 




 





                                                        

 .٢٧١: ٤، الكشافالزخمشري،  )١(
 .٤٣٠، رياض الصاحلني النووي، )٢(



  

  ٥٨



 

 
 

  
   

   

                                                        

 .٢٩٥: ٥، إعراب القرآنالنحاس،  )١(
 .رأي: مادة٢٣٤٨: ٦، الصحاحاجلوهري،  )٢(



  

  ٥٩

 





 


--
---












 

 
                                                        

 .٩: ٧، صحيح البخاري البخاري، )١(
 .٩٥: ٢، غريب احلديثأبو عبيد،  )٢(
 .ثكل:، مادةلسان العربابن منظور،  )٣(



  

  ٦٠

 
 

  
  







 
 

 
  

  





 








 
                                                        

 .٢٥ص  ،شعر زهري بن أيب سلمىالشنتمري،  )١(
 .٩٥: ٢، يب احلديثغرأبو عبيد،  )٢(



  

  ٦١

























 








  

  ٦٢








 



  

  ٦٣

 






- -




 











monsieur
-

-
 



  

  ٦٤










 









monkey nut 


﴿﴾ 

 
Are you good for you wives  

 

                                                        

 .٧٦ص  ،علم الداللةعمر،  )١(



  

  ٦٥

They are Libâs [i.e. body cover, or screen, or Sakan, (i.e. you enjoy 
the pleasure of living with them - as in Verse 7:189) Tafsir At-Tabarî], for 
you and you are the same for them. 


 




I can 

not walk in this school
Turn your face 
If you are your father's 

son come again !



 



  

  ٦٦

 









 





 








 


 



  

  ٦٧
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  ٧٤
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: 


- 



  

  ٧٥
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  ٧٦
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  ٧٧
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  ٧٨
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  ٧٩

: مساء العربية يف احلروف والتشكيلتباين كتابة األ
  صوره وأسبابه

 



 














 

 
 






  

  ٨٠





 

ß 
 

-ß 






 

                                                        

 .٣١٩، صدراسة الصوت اللغوي أمحد خمتار عمر، )١(



  

  ٨١

 

 ß 
 

 
 


 

 
 

ß 
    
    

 
                                                        

 ،)م٢٠٠١مكتبة التوبـة،  : الرياض(،  ١، ط الصوتيات العربية  منصور بن حممد الغامدي،      )١(
 . ٥٨ص



  

  ٨٢

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
















  

  ٨٣









 

 
ß 







 






                                                        

هليئـة  ا:القاهرة(عبدالسالم حممد هارون    : ، حتقيق الكتاب أبو بشر عمرو بن قنرب سيبويه،        )١(
 .٤٨٠-٤٧٩: ٤) م١٩٦٦املصرية العامة للكتاب، 

 أمحـد عبـدالغفور عطـار،     :، حتقيـق  الـصحاح  نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري،      أبو )٢(
 .١٣٢٣: ٤ )م١٩٧٩دار العلم للماليني،:بريوت(



  

  ٨٤





 

ß 
گ








 

 









                                                        

، عبداحلسني حممد، جملة املورد   : ، حتقيق كتاب اخلط  أبوبكر حممد بن السري بن السراج،        )١(
 .١١٨ م،١٩٧٦ ،ة اإلعالم وزار:بغداد



  

  ٨٥











 
 




 

                                                        

 .١١٩-١١٨: السابق )١(
ض الكاتبني أبو تـراب     ىل خطأ بع  إوقد نسبه   . جييؤن، ويسيؤن : لعلها هكذا يف املطبوع و    )٢(

 ٢٤ص  : وانظـر . ١٦، ص   )١٩٨٣امة،  : جدة(،  ١جلام األقالم، ط  : رظالظاهري، ان 
 ).مسئول(زة ياء مثل وفيه نقل نص ختطئة األمري يف حاشيته على املغين ملن يكتب اهلم

إبراهيم الـسامرائي وعبداحلـسني   : ، حتقيقالكتابعبداهللا بن جعفر بن درستويه، كتاب      )٣(
 .٦٧.) م١٩٧٧ ،١ طدار الكتب الثقافية،: الكويت(الفتلي، 

 .١٢٧:  ابن السراج)٤(
ـ   أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد األنباري،         )٥( ، اءزينة الفضالء يف الفرق بني الضاد والظ

، مقدمـة   )م١٩٧١دار األمانة ومؤسسة الرسـالة،      : بريوت(رمضان عبد التواب    : حتقيق
 .٢٣احملقق، ص 



  

  ٨٦







 






 
    

    
    
    
    
    
    
    

                                                        

وزارة الثقافة والفنون،   : بغداد (،هلجة متيم وأثرها يف العربية املوحدة      غالب فاضل املطليب،     )١(
 .٩٥-٩٤: ، ص)م١٩٧٨



  

  ٨٧

    
    
    
    
    
    
    
 

 





 
 


 




                                                        

 .فحة األخريةالص. ١٤٢٤حمرم ٧يوم اإلثنني ١٠٨٦٠دد ، عاليوم جريدة )١(
 .١٤١٤ ذو القعدة ١٦، األربعاء ٩٤٣٨، ع الرياض صحيفة )٢(



  

  ٨٨


 
  والچ

راخچـلا 
 







 







 

 

                                                        

 .٤٧٩: ٤، الكتاب سيبويه، )١(
 .ه١٤٢٤-١٤٢٣،عام ٤-٣،عدد ٢٤، جملد عامل الكتب )٢(
دار : دمـشق (حسن اهلنداوي،   : ، حتقيق سر صناعة اإلعراب   . أبو الفتح عثمان بن جين     )٣(

 .٥٥٥: ٢، .)م١٩٨٥ ،١ طالقلم،
 .٢٢٩: ١١، خزانة األدب .لبغدادي ا)٤(



  

  ٨٩

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 








                                                        

 . قد يكون هذا االسم مؤنث االسم حسن، أي حسنة)١(
 .مفرد غزوات) غزوة( وهو مطابق يف رمسه لالسم )٢(
. ١٤٢، ص )م١٩٧٣مكتبـة لبنـان،     : بـريوت  (أحباث يف اللغة العربيـة     داود عبده،    )٣(

  =جواد. ٦٧، ص).ت. مؤسسة الصباح، د: الكويت (،ودراسات يف علم أصوات العربية



  

  ٩٠



 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 






                                                                                                                                  

جامعـة امللـك    : الرياض(، رسالة ماجستري    "الوقف يف كتاب سيبويه   " حممد الدخيل،    =
 .١٠٣، ص )ه١٤١٠سعود، 



  

  ٩١







 
 






 

 
 


 

ß 
ß 
ß 

                                                        

مركز :،الرياض١،طاللغة احملكية يف حوطة بين متيم      حممد الباتل احلريب،  :  انظر أمثلة أخرى   )١(
 .٧٠م،ص٢٠٠٨محد اجلاسر الثقايف،



  

  ٩٢

 






 

 
  








--


 






                                                        

 .واملئرة الثأر. ٥٤٤-٥٤٣: ٣، الكتاب سيبويه، )١(



  

  ٩٣


 




















 






                                                        

 .٣٤٨: ٤، الكتاب سيبويه، )١(



  

  ٩٤







 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 






  

  ٩٥


 

  




 








 



ß




                                                        

 .٥٤٥: ٣، الكتاب سيبويه، )١(
 .١٨١، التكملة أبو علي الفارسي، )٢(



  

  ٩٦


 

  








ß
 

     
     
     
     
     
     

 
                                                        

) براهيم(أما يف مناطق أخرى من اجلزيرة مثل احلجاز،فهم حيركون الباء والسني الساكنتني من               )١(
 أحدمها من جند واآلخـر      بالكسرة توصالً إىل نطقها، ولو استمعت إىل شخصني       ) سماعيل(و

   من عسري ينطقان امس ألحسست االختالف اللهجي بينـهما؛ إذ سـينطق   ) محود(ا مثل   ا واحد
 ).حمود( النجدي االسم بسكون احلاء؛ أما العسريي فسينطق االسم بفتح احلاء



  

  ٩٧

 




 

ßß 



 

ß 
ß 




 
 

     
     
     
     
 

                                                        

 .١٨٣، ص التكملة أبو علي الفارسي، )١(



  

  ٩٨




 
 







ڤڤ 
 











atake 

                                                        

جامعـة  : مـسقط ( ١ط ،مساء العرب موسوعة السلطان قابوس أل    معجم أمساء العرب،     )١(
 .٥٠: ١) م١٩٩١ ،١ طالسلطان قابوس،



  

  ٩٩

--

(o)(go)(a)
(care) 

 
–-

 
     

     
     
     
     
     
 

 



 

                                                        

 .١٢٧: ١، دروس يف علم الصرف أبو أوس إبراهيم الشمسان، )١(
 .١٢٥: ١، دروس يف علم الصرف أبو أوس إبراهيم الشمسان، )٢(
رمـضان عبـد   : ، حتقيقاملقصور واملمدود أبو الطيب حممد بن أمحد بن إسحاق الوشاء،          )٣(

 .٣١ص ) م١٩٧٩مكتبة اخلاجني، : القاهرة(اب التو



  

  ١٠٠














 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



  

  ١٠١

   
   

 
 










 
 

     
     

     

     

     

     

     

     
 

 



  

  ١٠٢

 



 
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

  ١٠٣

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 













                                                        

 .٧٥، ص اللهجات العربية رابني، )١(



  

  ١٠٤







 
 
















 
 

      
      
      



  

  ١٠٥

      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 










  

  ١٠٦


 


"


" 





 










                                                        

أمحـد خمتـار عمـر      : ، حتقيق املنجد يف اللغة   أبو احلسن علي بن احلسن اهلنائي كراع،         )١(
 .١٠٨، )م١٩٧٦مطبعة األمانة، : القاهرة(وضاحي عبد الباقي 

 .٦١٥: ١) م١٩٧٠، جممع اللغة العربية: القاهرة( املعجم الكبري )٢(
مـصطفى  : القـاهرة  (جامع البيان عن تأويل القرآن     أبو جعفر حممد بن جرير الطربي،        )٣(

 .٢٣٤: ١) م١٩٦٧البايب احلليب، 



  

  ١٠٧





 

 


 


 
 
 





 




 
 

 




  

  ١٠٨


 

 


 
 





 







 



  

  ١٠٩

 






 





 

 

 

سعدي 
 

عيدس 
 

عيدس 
 

 يدسع



  

  ١١٠




گدعيـچدعيـ



اسمگ

ß
 




 
ß 
ß 
ß 







                                                        

 .١١٠: ٢) م١٩٧٣دار املعارف، : القاهرة (علم اللغة العام كمال حممد بشر، )١(
 .١٢٧-١٢٦: ٢، علم اللغة العام بشر، )٢(



  

  ١١١


 

ßبلـگمـ 
ßرنگمـ 

  ßرناسگ 


 
رنگمـ 








 







                                                        

، دراسة حتليلية للنقوش اآلراميـة القدميـة يف تيمـاء         رمحن الذييب،    سليمان بن عبد ال    )١(
 .٥٠، ص)م١٩٩٤ ،١ط مكتبة امللك فهد الوطنية،: الرياض(



  

  ١١٢




َلميـو









 








Amro




 
                                                        

 .٣١٠: ١، معجم أمساء العرب )١(
 .٢٦٠٧، ص سجل أمساء العرب )٢(



  

  ١١٣

 













 

 




 

 









  

  ١١٤




 
 




 







 

ß 





                                                        

، )م١٩٨٤ ،١ط املؤسسة اجلامعيـة للدراسـات،    : بريوت(،  حبوث لسانية  نعيم علوية،    )١(
 .١٩١-١٨١ص

 .١٩٠: ٢، دروس يف علم الصرف أبو أوس إبراهيم الشمسان، )٢(
 .١٩٠، ص التكملة أبو علي الفارسي، )٣(



  

  ١١٥







 


 
ß 
ß 
ß 
ß 


 

 






                                                        

 .٣٠٥: ٢، املنصف ابن جين، )١(
 .٣٠٦: ٢، املنصف ابن جين، )٢(
 . ٣٠٧-٣٠٦: ٢، املنصف ابن جين، )٣(



  

  ١١٦











 

 
 

ß 
ß 

ß 




 ß


 




  

  ١١٧


 

 



 

 ß 
  

ß 
ß 
ß 
ß 

  
ß 
ß 

  
ß 

  



o



  

  ١١٨

(go)
 




(e)
care

 
ß(Noomaan)  
ß(ħoshaan) 

ß(Zade) 
ßMteraan 




 
 



  

  ١١٩

 










 



  

  ١٢٠

 
 


 

  
 

 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 



  

  ١٢١

 


 
 


 

 


 
 


 

  


 
 

 
 


 



  

  ١٢٢

 

 

 
 

 
 


--
 
 
  
 
 
 


 

 
 

 
 



  

  ١٢٣

 


 
 


 


 

 
 


 

 


 



  

  ١٢٤



  

  ١٢٥

  الضاد بني الشفاهية والكتابية
 








 




















  

  ١٢٦





 

 


 
   

 
   
 
   
 
   








                                                        

م، ٢٠٠٥،يـة العربية لغة النون،جملة الدراسـات اللغو   حممد سعيد صاحل ربيع الغامدي،       )١(
 .٣٣، ص٢، ع٧مج



  

  ١٢٧


ρ

 
 

ρ





 ρ





ρ 








                                                        

  index/net.alwaraq.www://httpابن األثري، املثل السائر  )١(
حامت : ، حتقيق االعتماد يف نظائر الظاء والضاد    مجال الدين حممد بن مالك الطائي اجلياين،         )٢(

 .١٨ص) م٢٠٠٣، ١دار البشائر ط: دمشق( صاحل الضامن



  

  ١٢٨






ρ

--





 




ρ 




                                                        

  :، انظـر  حليـة البـشر يف أعيـان القـرن الثالـث عـشر            عبد الرزاق البيطـار،      )١(
index/net.alwaraq.www://http  

 .١٤١:٢، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العبادمشس الدين الشامي،  )٢(
 .٢١٩ /١ شرالنشر يف القراءات العابن اجلزري،  )٣(
، )ت.د (دار إحياء الكتب العربيـة،    : ، القاهرة حاشيته على مغين اللبيب   حممد األميـر،    )٤(

١٠٥: ١. 



  

  ١٢٩


 

 












 



                                                        

 مـج   ،)م١٩٧١مطبعة امع ،  بغداد،  ( جملة امع العلمي العراقي   رمضان عبدالتواب،    )١(
٢١.  

نظـري مطبـق      هي املقصود ذه الضاد الصوت الذي وصفه سيبويه وهو غري الضاد اليت           )٢(
إبـراهيم  : ، انظـر  )does/darling(للدال فهذه مسموعة يف لغات أخرى كاإلجنليزية مثل         

 . ٥٠، صاألصوات اللغويةأنيس، 
  .٥٦، صاألصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  )٣(
  .٥٧، صاألصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  )٤(
 .١٦٥-١٦٢، صدراسات لغوية مقارنةسلوى ناظم،  )٥(



  

  ١٣٠






















 




                                                        

 .٢٢٧: ١ ،سر صناعة اإلعراب ابن جين، )١(
 .١٦٥-١٦٤، ص دراسات لغوية مقارنةسلوى ناظم،  )٢(
  .٢١٥-٢١٤: ١ ،سر صناعة اإلعرابابن جين،  )٣(



  

  ١٣١





























                                                        

 مطبعـة املـصري،   : سـكندرية إل ا ،من قضايا اللغة العربية    :كالم العرب حسن ظاظا،    )١(
 .٢٩ ص،م١٩٧١



  

  ١٣٢














-
 







–

                                                        

 مطبعـة املـصري،   : السـكندرية  ا ،من قضايا اللغة العربيـة    :كالم العرب حسن ظاظا،    )١(
 .٢٩ ص،م١٩٧١

يب الربكـات بـن     لـ أ  ،زينة الفضالء يف الفرق بني الضاد والظاء      رمضان عبدالتواب،    )٢(
 .١٥ص ، )م١٩٧١ الرسالة،: بريوت، األنباري

 .١٦٥، ص دراسات لغوية مقارنةسلوى ناظم،  )٣(



  

  ١٣٣

-








 





phoneme






                                                        
أسـامة للنـشر والتوزيـع،      دار   :، عمان كاصد الزيدي، دراسات نقدية يف اللغة والنحو       )١(

 .١٢٧ ص،م٢٠٠٣
 .١٢٦، دراسات نقديةالزيدي،  )٢(
هـي اللفـظ التركـي للكلمـة العربيـة          ) موسوعات(ومن طريف ما يقال أن كلمة        )٣(

فالضاد العربية تنطق زايا مفخمة يف التركية مث دخلت العربية تاركة صـفة             ) موضوعات(
  :ي لألمسري على الرابط انظر مقدمة شرح األجروم.اجلهر فسمعت سينا

  http://www.islamport.com/isp_eBooks/lqh/ 
 .٤٣٩-٤٣٨، صإبدال احلروف يف اللهجات العربيةسليمان السحيمي،  )٤(



  

  ١٣٤

phoneme
 
 








 








 

                                                        

 .٤٣٣: ٤، الكتابسيبويه،  )١(
 .١٩٣: ١ ،املقتضب املربد، )٢(
 .٥٢: ١ ،سـر صناعـة اإلعـرابابن جين،  )٣(
الستعمال الفصيح وقراءة القرآن وكثري من اللهجات هي النظري         الطاء اليت تسمع اليوم يف ا      )٤(

 .للتاء أي طاء مهموسة ومل تبق نظريا للدال إال يف بعض هلجات اليمن
  .٤٣٦: ٤، الكتابسيبويه،  )٥(



  

  ١٣٥





phoneme


P
پv

ڤ


 
allophone













 
                                                        

  .٤٣٣-٤٣٢: ٤، الكتابسيبويه،  )١(



  

  ١٣٦














 





 





                                                        

ـ    : وكذلك وصفه رمضان عبدالتواب بأنه كالم غري مفهوم، انظر         )١( ضالء مقدمة زينـة الف
 .١، ح١٦، صلألنباري

 .١٢٧ :١٠ ،شرح املفصلابن يعيش،  )٢(
 .٢٨٠، ص الدراسات الصوتية عند علماء التجويدغامن قدوري احلمد،  )٣(



  

  ١٣٧




 









 






 
                                                        

 .٢٦٧، صالدراسات الصوتية عند علماء التجويدغامن قدوري احلمد،  )١(
غين حلْقية، ألن مبدأها    فالعني واحلاء واخلاء وال   : قال اخلليل : قال الليث ): "العني(جاء يف    )٢(

واجليم والـشني والـضاد     . من احلَلْق، والقاف والكاف لَهويتان، ألنَّ مبدأهما من اللّهاة        
 ".شجرية ألن مبدأها من شجر الفم

عـامل  : القـاهرة ، ضاد العربية يف ضوء القراءات القرآنيـة      عبداللطيف حممد اخلطيب،     )٣(
 .١٠-٩ص، م٢٠٠١ الكتب،

 .٤٩، صاألصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  )٤(



  

  ١٣٨







 LD 
alcalde 













 
←← 





                                                        

املركز العريب للبحـث والنـشر      : القاهرة،  التطور النحوي للغة العربية   برجشتراسر،  . ج )١(
 .١٠ ص،)م١٩٨١



  

  ١٣٩







 



–






 
 





                                                        

 ].طد[أي الدال املطبقة كما تسمع يف مصر  )١(
 .١٣، ص لألنباري،زينة الفضالءرمضان عبدالتواب،  )٢(
) م١٩٩٧، ١ط (،مفردات مـن اللهجـة الـشحرية   ملسهلي، حممد بن مسلم بن طفل ا      )٣(

 .٢١-٢٠ص



  

  ١٤٠




 












 







                                                        

 أمحـد : ، حتقيق الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة     مكي بن أيب طالب القيسي،       )١(
 .١٥٨ ص ،م١٩٧٣ :دمشق، حسن فرحات

 .٢٦٨، صالدراسات الصوتية عند علماء التجويدغامن قدوري احلمد، : انظر )٢(
  .٤٨، صاألصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  )٣(



  

  ١٤١

-








←←



 





 


 

                                                        

وانظر يف حتول الثاء إىل تاء أو       . ١٠، ص   دراسة صوتية يف هلجة البحرين    عبدالعزيز مطر،    )١(
غرائب اللهجـة   وحتول الظاء إىل ضاد يف بالد الشام، األب رفائيل خنلة اليسوعي،             سني

 . ٧ص) ١٩٦٢، كاثوليكيةاملطبعة ال: ، بريوتاللبنانية السورية
 .١٨، ص دراسة صوتية يف هلجة البحرينز مطر، عبدالعزي )٢(
 .١٠٤، ص مفردات من اللهجة الشحريةاملسهلي،  )٣(



  

  ١٤٢




 












Fused 








                                                        

 .٥١، صاألصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  )١(
 .٢١م، جملد ١٩٧١،جملة امع العلمي العراقيرمضان عبدالتواب،  )٢(
 .وهو يقصد بالضاد هنا الوقفية املسموعة يف مصر )٣(
، ترمجة ياسـر    فنولوجيا العربية :التشكيل الصويت يف اللغة العربية    لعاين،  سلمان حسن ا   )٤(

 . ٧٤صم، ١٩٨٣، ١النادي األديب، ط: ، جدةاملالح



  

  ١٤٣








---

- 














                                                        

 .٢١م، جملد ١٩٧١ ،جملة امع العلمي العراقيرمضان عبدالتواب،  )١(
مطبعة جامعة عـني مشـس،      : القاهرة ،دراسة صوتية يف هلجة البحرين    عبدالعزيز مطر،    )٢(

 .٩ ص،)م١٩٨٠
 . ٢٨٤ ص،م١٩٦٧، ، دار ضة مصر٦ط: ، القاهرةعلم اللغةعلي عبدالوحد وايف،  )٣(
 .٤٧، صهلجة البدو يف إقليم ساحل مريوطعبدالعزيز مطر،  )٤(



  

  ١٤٤










 











 
                                                        

دار الكاتـب   : ، القاهرة "تطوان وما حوهلا  "هلجة مشال املغرب  عبداملنعم سيد عبد العال،      )١(
 .٨٠ ص،م١٩٦٨، العريب

 .٨٠، صهلجة مشال املغربعال، عبدال )٢(
صـوره  : تباين كتابة األمساء العربيـة يف احلـروف والتـشكيل        أبوأوس إبراهيم الشمسان،     )٣(

 : الريـاض  األبعاد األمنيـة،  : وأسبابه، كتاب توحيد معايري النقل الكتايب ألمساء األعالم العربية        
النـاس يف    : وانظـر كتـاب    .١٨ص،  )م٢٠٠٣أكادميية األمري نايف العربية للعلوم األمنية،       

 .ht.kitabannas/com.aboaws.www://http  :الرابط العنكيب: ، انظراململكة العربية السعودية
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 .)٢٤:التكوير ()وما هو علَى الْغيبِ بِضنِنيٍ(هكذا وأما يف املصحف فاآلية  )١(



  

  ١٤٦

ρ
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، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللـها وحججهـا  يب طالب القيسي، مكي بن أ )١(
، وذكر مكـي  ٣٦٤: ٢ ،م١٩٧٤،  جممع اللغة العربية   :، دمشق حتقيق حميي الدين رمضان   

 .أا بالظاء مبعىن متهم
 ،والنـشر املركز العريب للبحث    : ، القاهرة التطور النحوي للغة العربية   برجشتراسر،  . ج )٢(

 .١١ ص،م١٩٨١
  .٥، ص األصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  )٣(
 .٥٤-٥٣، ص األصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  )٤(



  

  ١٤٧

∼
 (-


 




















 
                                                        

  .٥٥، ص األصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  )١(
 .٢٦٨-٢٦٧، صالدراسات الصوتية عند علماء التجويدغامن قدوري احلمد، : انظر )٢(
 .٢٦٨ص ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويدغامن قدوري احلمد،  )٣(
 .٢٦٨، ص الدراسات الصوتية عند علماء التجويدغامن قدوري احلمد،  )٤(



  

  ١٤٨













 




 





 

                                                        

 .٢١١: ٢ ،البيان والتبينيعمرو بن حبر اجلاحظ،  )١(
 .١١٢ ص ،أخبار احلمقى واملغفلنيابن اجلوزي؛  )٢(
 .١٤٢  ع،املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزي: ، بريوتذيل األمايل والنوادرأبو علي القايل،  )٣(
 .٣٥ -٢٣، زينة الفضالء لكتابمقدمة رمضان عبدالتواب : انظر )٤(
 .١٥، ١٣، صمعرفة الضاد والظاء للصقليانظر مقدمة كتاب  )٥(



  

  ١٤٩















 







 





 
                                                        

 .١٩، لكتاب زينة الفضالءمقدمة رمضان عبدالتواب : انظر )١(
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 .٢١٥ طبقات الزبيدي : كذلك: وانظر٤٣٣: ٣ وفيات األعيان )١(
 .٢١٥: ١، ة اإلعرابسر صناعابن جين،  )٢(
 .١٨ لألنباري، صزينة الفضالءمقدمة : انظر )٣(
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Qk

c





                                                        

حامت صـاحل   : حتقيق ،معرفة الضاد والظاء  أبواحلسن علي بن أيب الفرج القيسي الصقلي،         )١(
 .٤٦ ص،م٢٠٠٣، دار البشائر: ، دمشقالضامن

عربيـة للتربيـة   املنظمة ال:  القاهرة،تية، دراسات صوتغريد السيد عنرب: انظر أمثلة أخرى  )٢(
 .٥٩: ١) م١٩٨٠، ١، طوالثقافة والعلوم

دار : ، دمشق االعتماد يف نظائر الظاء والضاد    مجال الدين حممد بن مالك الطائي اجلياين،         )٣(
 .٢٣ ص ،م٢٠٠٣البشائر، 

 .٣٥، ص االعتمادابن مالك،  )٤(
 .٣٧، ص االعتمادابن مالك،  )٥(



  

  ١٥٢






















 

                                                        

 .٣٨، ص االعتمادابن مالك،  )١(
 .٣٩، ص االعتمادمالك، ابن  )٢(
 .٤٥، ص صاالعتمادابن مالك،  )٣(
، دار إحياء التراث العـريب    : بريوت ،مقدمة ابن خلدون  عبدالرمحن بن حممد بن خلدون،       )٤(

 .٤١٩ص



  

  ١٥٣

 








 
  

 
  


)٣( 

  


 
   

                                                        

 .املقصود ذه الطاء النظري املطبق للدال ال النظري املطبق للتاء )١(
 .٢٧١، صدالدراسات الصوتية عند علماء التجويغامن احلمد،  )٢(
واملقصود به النظري املطبق للدال حسب وصف القدماء خبـالف          ) الطاء(نسبة إىل حرف     )٣(

ما زالت تسمع يف اليمن يف مثل ) دط( الطاء احلديثة اليت هي نظري التاء، وهذه الطاء القدمية        
 ).đariiqطريق (
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أداء ولعل األجود أن يقول عبارته هنا فيها تسمح إذ الرواية اليت يشري إليها ليس بقراءة بل              )١(
  =فإن يكن من شروط قبول القراءة موافقتها للعربية فإن الرواية واألداء مشترط فيه تلـك              



  

  ١٥٥

  
 

  





 
  


 





 




                                                                                                                                  

املوافقة؛ ألن القراءة قد تكون موافقة للعربية ولكن املؤدي أخـل بـاألداء ومل خيـرج         = 
اؤهـم  احلروف من خمارجها، وهذا مشهود يف أداء القراء يف عصرنا هذا حيث يتـأثر أد              

بعادام اللهجية، فقد تسمع اجليم مشوبة بالدال يف أداء الشيخ الطبالوي وجتدها مـشوبة        
بالزاي يف أداء قراء جنوب اململكة العربية السعودية كالثبييت وجتد واو املد ممالة حنو األلف               

 .يف أداء الشيخ السديس
 .٢٧٥ص، ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويدغامن احلمد: انظر )١(



  

  ١٥٦





 





 








 


                                                        

 .٢٧٥، صالدراسات الصوتية عند علماء التجويدغامن احلمد، : انظر )١(
 .٢٧٦، صالدراسات الصوتية عند علماء التجويدغامن احلمد،  )٢(
، وكذلك مسعته يف الكويت من      )ظاق(نسمع هذا الفعل ينطق عند بعض بادية جند بالظاء           )٣(

 .بعض كبار السن
حـامت صـاحل    : ، حتقيـق  كيفية أداء الضاد  ،  )قلي زاده ساج(حممد بن أيب بكر املرعشي       )٤(

 .٢١-٢٠ ص،م٢٠٠٣دار البشائر، : دمشق، الضامن



  

  ١٥٧




 























                                                        

 .٢٤، ص كيفية أداء الضاداملرعشي،  )١(
 .٢٥، ص كيفية أداء الضاداملرعشي،  )٢(
 .١٠٨، صإعالم السادة النجباء أنه ال تشابه بني الضاد والظاءأشرف طلعت،  )٣(



  

  ١٥٨







ھ













 





                                                        

: ، القـاهرة  طه سعد  :، راجعه أسباب حدوث احلروف  سني بن سينا،    الرئيس أبوعلي احل   )١(
  .١٨ص) ت.د  ،مكتبة الكليات األزهرية

 . ٩٣-٩٢ ص،دار اجلنوب للنشر: تونس ،مدخل يف الصوتياتعبدالفتاح إبراهيم،  )٢(



  

  ١٥٩

phoneme
allophoneallophones






















                                                        

ومن طريف ما يـروى أن معلمـة        . ولذلك جند هذا يؤثر يف اإلمالء فقد تكتب الثاء تاء          )١(
 اكتبوها ] بنقطتني[ما تكتبوهاش بنؤطتني    : فقالت هلم ) ثعلب(ا كتابة كلمة    تصحح لطال
 ). سعلب: (بتالت أهوه

 .٨٦، ص دروس يف علم أصوات العربيةكانتنو،  )٢(



  

  ١٦٠

d
 

 








 


 
                                                        

 ،  املطبعـة الكاثوليكيـة    :، بريوت هنري فلش،العربية الفصحى، ترمجة عبدالصبور شاهني      )١(
 .٣٧ ص ،م١٩٦٦

، الـة العربيـة     ام الوظيفي للغة  دجوانب من االستخ  لشمسان،  أبوأوس إبراهيم ا  : انظر )٢(
 .٣٧، ص١٠جملد ،٣٧م، ع١٩٩٠للعلوم اإلنسانية، الكويت، 

 هذه لك أذكر" :يةة العنكب كولعل يف املثال الذي أذكره ما يوضح هذا وهو مثال نقلته من الشب             )٣(
 البتـدائي  ا يف للدراسـة  تقلتوان) ز(و) ذ( نطق بني تفرق عربية دولة يف نشأت لطفلة احلادثة
 مـا  البنت فكتبت املصرية، باللهجة االمتحان سةراملد نطقت لإلمالء، اختبار أول ففي ملصر،
 )ذ (كـل  كتبـت  ألـا " لغبائها "الطفلة وعوقبت مأساة النتيجة فجاءت املدرسة، من مسعته

 كلمـات  نضم من كان أن كذلك الطفلة حظ سوء ومن )أ (باحلرف) ق (وكل) ز (باحلرف
 أسـود  يومـا  فكان ،)الظالل( أي) الزالل (وكتبت ،)زابط (فكتبتها) ضابط (كلمة االمتحان
 اإلمالئية األخطاء بعض وجدت حني القصرية الرسالة طالب أحد غش كشفت وقد". للطفلة

 .زايا الذال كتابة يف األخطاء وكانت كتبه أنه زعم الذي العمل يف



  

  ١٦١

)
(





 


















 
                                                        

 . ٢٢٥: ٤، الكشافالزخمشري،  )١(
 .٥٦-٥٥، صاألصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  )٢(
 .٥٦ص. األصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  )٣(



  

  ١٦٢




 


 












 





 
                                                        

 .٢١، صضاد العربية يف ضوء القراءات القررآنية عبداللطيف اخلطيب، )١(
 .٧٤ص ،ضاد العربية يف ضوء القراءات القررآنية عبداللطيف اخلطيب، )٢(
 .٢٦٩ ص،م١٩٨١ دار العلم للماليني، :بريوت ،لساميةالكتابة العربية وارمزي البعلبكي،  )٣(



  

  ١٦٣











 








 





                                                        

دراسات ،  دراسة يف أصول اللهجات العربية احلديثة      :نشأة االزدواجية اللغوية يف العربية     )١(
 دار الفيـصل الثقافيـة،      :، الريـاض  يف تأريخ اللغة العربية، ترمجة محزة بن قبالن املزيين        

 .٢٠٢-٢٠١ص . م٢٠٠١
 .٢٤٣، ص عربيةريخ الادراسات يف ت )٢(



  

  ١٦٤


QkC

 






 














                                                        

 الـدار   :، بريوت الكتابة يف الشرق األدىن القدمي من الرمز إىل األجبدية        سليمان الذييب،    )١(
 .١١٥، ص)م٢٠٠٧ ،العربية للموسوعات

 املؤسـسة اجلامعيـة     :، بـريوت  حبوث لسانية بني حنو اللسان وحنو الفكر      نعيم علوية،    )٢(
 .١١٠ص، م١٩٨٤ر والتوزيع، للدراسات والنش



  

  ١٦٥


 









 




 

                                                        

 .لواحد زيلعي نسبة إىل جبل زيلع يف عسري جنوب اململكة العربية السعوديةا )١(
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  ١٧٣

  األصالة واالتصال يف هلجات اجلزيرة العربية
 













 
















  

  ١٧٤
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:  مثة كتب عاجلت ما يف اللهجات من ألفاظ فصيحة منها على سبيل املثـال ال احلـصر                 )١(
 ).م١٩٨٧دار السويداء،  الرياض، (فصيح العامي يف مشال جند. عبدالرمحن السويداء



  

  ١٧٥



 

 

 
















vowel harmony
assimilation 

                                                        

 .٥٢٧، التكملة الفارسي، )١(
عمل سيبويه مصطلح اإلدغام مبعىن املماثلة الصوتية الناقصة كما يف املثال املـضروب              يست )٢(

 .هنا، ويستعمله مبعىن املماثلة التامة، كما جاء يف آخر النص
 .١١٧: ٤، الكتاب سيبويه، )٣(



  

  ١٧٦


cardinal vowel system









 

 u     i  
 о    e   

    ε  
 α  a  

 
  

   





 




 

      
       

       

       
       



  

  ١٧٧














) 










                                                        
 .١٧٨: ٢، دروس يف علم الصرفالشمسان، :  مثة احتماالت أخرى إلمالة األلف، انظر)١(
 .ة أي باإلمال)٢(
-٤٦إبـراهيم،   -١٤هود، -١٠٣البقرة،  -١٨٢:يات من القرآنآ أي باإلمالة يف مخس    )٣(

 .النازعات -٤٠الرمحن، 
 .١٢١-١٢٠: ٤، الكتاب سيبويه، )٤(
 .٩٤، لغة قريش خمتار الغوث، )٥(
 .٩٥، لغة قريش خمتار الغوث، )٦(



  

  ١٧٨


 




 )
 

 


o(go)


(ε)care









 

                                                        

 .٩٦, لغة قريش خمتار الغوث، )١(
، دار أشـبال العـرب،   ل الشعبية يف قلب جزيـرة العـرب  األمثا عبدالكرمي اجلهيمان،  )٢(

 .١٩٤: ٨، ھ١٤٠٢الرياض،
 .٢٠٧: ٨، األمثال الشعبية اجلهيمان، )٣(



  

  ١٧٩

 







 
  

  






 


-

                                                        

والنحويون خمتلفون يف النظر إىل هذه الظـاهرة بـني          . ٥٨،  النوادر أبو زيد األنصاري،     )١(
ملـثىن وغـريه،   معمم وخمصص فاألنصاري يعمم قلب الياء املسبوقة بفتح فيورد أمثلة من ا   

ومنهم من خيصص هذا بغري املثىن وأما املثىن وما انتهى بألف فيذهب إىل أن األلف التزمت              
: انظـر . ف يف مجيـع حاالتـه اإلعرابيـة       لوعومل كاالسم املقصور؛ إذ جعل املثىن باأل      

 .١٢٨: ١، شرح شواهد املغينالسيوطي، 
 .٢١: ٢، جماز القرآن أبو عبيدة معمر بن املثىن، )٢(



  

  ١٨٠


 

 
 

  
  

 






 




 



                                                        

 .١٨٤: ٢، معاين القرآن الفراء، )١(
 .٣٦٢: ٣، معاين القرآن وإعرابه الزجاج، )٢(
 .١٢٨: ٣، شرح املفصل ابن يعيش، )٣(
 .٣٧٠: ١، نتائج التحصيل الدالئي، )٤(
 .١٢٥-١٢٣، اللهجات العربية الغربية القدمية، رابني )٥(
: ، انظـر "ليوم يف باديـة جنـد     وهذه اللغة بالنسبة لعلى ولدى شائعة ا      :" قال حممد املفدى   )٦(

 .٣،حاشية ٢٠٣: ١، تعليق الفرائدالدماميين، 



  

  ١٨١





 

 


ßß





 
 

     
     

     
     
     
     

                                                        

األبعـاد  : توحيد معايري النقل الكتايب ألمساء األعالم العربية       أبو أوس إبراهيم الشمسان،      )١(
 .٣١،ص)م٢٠٠٣أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،(األمنية، 



  

  ١٨٢
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 )(-


                                                        

} اتبعـون {، ] طـه -٩٣[}تتـبعن {: ذكر مواضعها ظهر حذف الياء يف آيات نكتفي ب       )١(
 هـود،   -٧٨[} وال ختزون {،  ] الشعراء -٨١[} حييني{،  ] الزخرف -٦١ غافر،   -٣٨[

، ] أل عمـران   -١٧٥[} خـافون {،  ] املائـدة  -٤٤،  ٣[} واخشون{،  ] احلجر -٦٩
، ] املؤمنـون  -٩٩[} ارجعـون {،  ] الكهف -٣٩[} ترن{،  ]البقرة-١٨٦[} دعان{
 -٤٥[} فأرسـلون {،  ] الـصافات  -٥٦[}لتـردين {،  ]ن الـدخا  -٢٠[} ترجعون{

} فامسعون{،  ] يس -٢٣[} يردن{،  ] النحل -٥١ البقرة،   -٤٠[} فارهبون{،  ]يوسف
  =}أطيعـون {،  ] الشعراء -٨٠[} يشفني{،  ] إبراهيم -٢٢[} أشركتمون{،  ] يوسف -٢٥[



  

  ١٨٣








 




 
 

 
 

  
                                                                                                                                   

 -٦٣ الشعراء، -١٧٩، ١٦٣ ،١٥٠،  ١٣١،  ١٢٦،  ١١٠،  ١٠٨ آل عمران،    -٥٠ [=
 األنبياء،  -٩٢،  ٢٥[} فاعبدون{،  ] الذاريات -٥٦[} ليعبدون{،  ] نوح -٣الزخرف،  

فـال  {،  ] الكهف -٦٦[} تعلمن{،  ] الشعراء -٢١٢[} فاعتزلون{،  ] العنكبوت -٥٦
 -٣٣ احلـج،   -١٤[}يقتلون{،  ] يوسف -٩٤[} تفندون{،  ] احلجر -٦٧[} تفضحون
 -١١٧ املؤمنـون،  -٣٩، ٢٦[}كـذبون {،  ] يوسف -٦٠[} وال تقربون {،  ]القصص
، ] الفجـر  -١٥[} أكرمن{،  ] القصص -٣٤ الشعراء،   -١٢[} أن يكذبون {،  ]الشعراء

 -١٩٥[} كيـدون {،  ] املؤمنون -١٠٨[} تكلمون{،  ] البقرة -١٥٢[} وال تكفرون {
 األعـراف،  -١٩٥[} تنظـرون {، ] النمل-٣٦[}أمتدون{، ]املرسالت-٣٩األعراف،  

، ٦١ الكهـف،    -٢٤[} نيهدي{،  ] األنعام -٨٠[} هدان{،  ] هود -٥٥ يونس،   -٧١
} اتقـون {،  ] الفجر -١٦[} أهانن{،  ] الزخرف -٢٧ الصافات،   -٩٩ الشعراء،   -٧٨

 ]. الزمر-١٦ املؤمنون، -٥٢ النحل، -٢ البقرة، -١٩٧، ٤١[
 . ٣٣٣: ١، الكشف عن وجوه القراءات )١(



  

  ١٨٤

 
 

 
  

   
 















                                                        

 .١٢٨، ضرائر الشعر ابن عصفور، )١(
مركزمحـد  : الريـاض  ١ ط  بـين متـيم    اللغة احملكيـة يف حوطـة      حممد الباتل احلريب،     )٢(

 .٣٢م،ص٢٠٠٨اجلاسرالثقايف،
 .٢٥٦) م١٩٧١الرياض،:دار اليمامة(، يف سراة غامد وزهران محد اجلاسر، )٣(
 .٨١، لغة متيم دراسة تارخيية وصفية ضاحي عبدالباقي، )٤(
 .٣٩ السابق، )٥(
 . السابق، الصفحة نفسها)٦(
 ).ي/ز/م(، مادةذيب اللغة األزهري، )٧(



  

  ١٨٥









 
 


ß







 


)(-


                                                        

 .٩٩، هلجة متيم وأثرها يف العربية املوحدة غالب فاضل املطليب، )١(
 .٧٦٥-٧٦٤: ٢، سر صناعة اإلعراب أبوالفتح عثمان بن جين، )٢(
 .٨٢، لغة متيم دراسة تارخيية وصفية ضاحي عبدالباقي، )٣(



  

  ١٨٦


 

 



ρ











 

                                                        

س ال: القاهرة(، حتقيق علي النجدي ناصف وآخرين       احملتسب أبوالفتح عثمان بن جين،      )١(
أبو القاسم عبدالرمحن   : وانظر أمثلة أخرى  . ٦٦: ٢،  )م١٩٦٦األعلى للشؤون اإلسالمية،    

: دمـشق (عزالدين التنـوخي    : ، حتقيق اإلبدال واملعاقبة والنظائر  بن إسحاق الزجاجي،    ا
 . ٨٦، ص)م١٩٦٢امع العلمي، 

 .٧٥، صاللهجات العربية رابني، )٢(
 .الصفحة نفسها,  السابق)٣(
 . من هذا الكتاب١٠٤-١٠٣ص: ينظر )٤(



  

  ١٨٧

 



















 

   



 

                                                        

 .٤٠: 2، الكتاب سيبويه، )١(
 .٣٩٤: ١، املساعد على تسهيل الفوائد وابن عقيل، )٢(



  

  ١٨٨

 
 

 
  

   
 

 
 

  
   

 
   

 
 

 
  

   
 

   
 

                                                                                                                                  

 .٣٩٧: ١، شرح ابن عقيل ابن عقيل، )١(
دار األنـدلس، حائـل،     (،  النكهة الطائية يف اللهجـة احلائليـة       عبدالرمحن السويداء،    )٢(

 .٣٧-٣٢، ص)م١٩٩٨
 ).رقاقة إلكترونية (ةاملوسوعة الشعري انظر )٣(
 .٦٢، النوادر أبوزيد األنصاري، )٤(
وابن عقيل،  . ٢٤٨،  شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح      ابن مالك،    )٥(

 .٣٩٣: ١، املساعد على تسهيل الفوائد
 .٢٤٧، شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح ابن مالك، )٦(



  

  ١٨٩
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 .٢٤٧، يح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيحشواهد التوض ابن مالك، )١(
 ).رقاقة إلكترونية (املوسوعة الشعرية : انظر)٢(
 ).رقاقة إلكترونية (املوسوعة الشعرية : انظر)٣(



  

  ١٩٠





 

)(
 




 
)(- 





 

)(- 

                                                        

 .٤١: ١، الكتاب سيبويه، )١(
 .٢٠١: ١، أمايل ابن الشجري ابن الشجري، )٢(
 .٤٥: ٣، الكشاف الزخمشري، )٣(
 .٦٤: ٣، إعراب القرآن النحاس، )٤(
 .١٠٢: ٣، الكشاف الزخمشري، )٥(



  

  ١٩١




 
)(- 


 

)
(- 


 


ρ

ρ






                                                        

 .١٧٧: ٣، الكشاف الزخمشري، )١(
 .٣٣: ٢، إعراب القرآن النحاس، )٢(
 .٢٨٦: ١، التبيان يف إعراب القرآن العكربي، )٣(
 .٢٤٧ -٢٤٦،شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح ابن مالك، )٤(



  

  ١٩٢





 














 
 





                                                        

 .٢٤٧، الت اجلامع الصحيحشواهد التوضيح والتصحيح ملشك ابن مالك، )١(
، نقال عن ظاهرة احلـذف      ١٧٤،  من أصول التحويل يف حنو العربية      ممدوح عبدالرمحن،    )٢(

 .٧٧لسمري آل ربح، ص) معاين القرآن وإعرابه( عند الزجاج يف كتابه



  

  ١٩٣
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  ١٩٥

  املصادر واملراجع
 

 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


 

 


 



  

  ١٩٦
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  ١٩٩

  حكايات من جند
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، دار الفكـر العـريب  : بريوت (كتاب األذكياءأبوالفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي،     )١(
 .٢٤٦ ص،)م١٩٩٠



  

  ٢٠٢
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 ".دغْدغَه كَنزغه: نغز الصيب): "تاج العروس(النغز مقلوب النزغ وجاء يف  )١(



  

  ٢٠٥




 





























  

  ٢٠٦















 





 
 





                                                        

 index/net.alwaraq.www://http على موقع الوراق) ألف ليلة وليلة(انظر النص يف كتاب  )١(



  

  ٢٠٧


 







  

 





















  

  ٢٠٨






























                                                        

 .أي مبلء أذنه شعريا )١(



  

  ٢٠٩


































  

  ٢١٠





























                                                        
 يف السماء سحاب وذهب هذا القول مثال يف جند يقـال حلـدوث غـري                أي متطر وليس   )١(

 .املألوف من األمر



  

  ٢١١


































  

  ٢١٢



























                                                        

 .نثرت: كثحت )١(
 .املثيلة قطعة مكورة من العجني تسطح لتكون قرصا )٢(
 .استوت أي نضجت )٣(



  

  ٢١٣



































  

  ٢١٤



































  

  ٢١٥











 

 








–-


–-



                                                        

)1( لس الوطين للثقافة والفنون يف الكويتسلسلة من الكتب العلميةتصدر عن ا.  



  

  ٢١٦










–-



 










                                                        

  .٣٠، صجحا العريبار، حممد رجب النج )1(
 .٣٠املصدر نفسه، ص )2(
 .٣٠املصدر نفسه، ص )3(
جحا املشهور بالفكاهة، ويلفظون بامسه     :جحه: "وهكذا أثبته األستاذ حممد العبودي، قال      )4(

 .١٥٤٤: ٤، األمثال العامية يف جند" بإسكان اجليم فحاء، مث هاء



  

  ٢١٧


































  

  ٢١٨














 

                                                        

وكذلك ) األمثال الشعبية يف جند   (عبودي يف   هذا مثل جندي مشهور ذكره األستاذ حممد ال        )١(
 ).األمثال الشعبية(ذكره األستاذ عبدالكرمي اجلهيمان يف 

هكذا مسعت احلكاية وإن كانت ذه الصورة غري منسجمة مع شخـصية جحـا الـيت                 )٢(
وأجد احلكاية مسوقة على حنو خمتلف عند األسـتاذ حممـد           . تصورها احلكايات اليت تلي   

إنّ جحا كان أجريا عند فالح وأنه كان خيالف سيده إىل مـا ينـهاه              : ونيقول: "العبودي
عنه، ويفعل خالف ما يريد فأراد سيده أن ينتقم منه بأن جيره برجله إذا نام ليال ويلقي به                  
يف البئر ولكن جحا فطن لذلك فلبس ثياب امرأة الفالح، ونام يف منامها وحتيل على املرأة                

فجاء سيده إىل امرأته حيسبها جحا فألقاها يف البئر بأن جر رجلـها          فجعلها تنام يف مكانه     
أي يظـن  " راحة من جحه راحه: وهو يقول. من فوق رمل كانوا ينامون عليه جماور للبئر    

 -يريد الزوجـة   –م العيال   أراحة من   : فأجابه جحا بقوله  : لواقا. أنه ألقى جحا يف البئر    
 .٥٥٩-٥٥٨: ٢،  العامية يف جنداألمثال" راحة، وأما جحا فما منه راحة



  

  ٢١٩





 




























  

  ٢٢٠


 











                                                        

ويبدو أن هلا روايات خمتلفـة ختتلـف      ) املذنب(هكذا مسعت القصة منذ صغري يف بلدي         )١(
 كيال ٥٠اليت تبعد عن املذنب    ) بريدة(باختالف األماكن فاألستاذ حممد العبودي وهو من        

 م من كالمـه أن    لى حنو خمتلف، ويفه   ع) األمثال العامية يف جند   (تقريبا يوردها يف كتاب     
 بدويـة،   : واألخـرى  ، حضرية :هناك شخصيتني كالمها يطلق عليها هذا االسم أحدمها       

أنا جحه ولد علي حتسبوين يف الظـالم      (والقصة يوردها يف سياق تفسري املثل الذي أورده         
كان جحا بن علي بدويا ولكنه جبان أخرق ال ينتفع به إال            : قالوا:"قال العبودي ). منصبه

 يوم أغار فيه األعداء على قبيلته فلم يصنع إال أن أمر رفاقه بأن يدفنوه يف األرض                 أنه ذات 
هم جيمعون الغنـائم وأخـذوا   ؤأعدا وجاء) جحا(فازم مجاعة : قالوا. وال يبقوا إال رأسه  

واحـدة أثـايف     –يعدون القدور ليطبخوا عشاءهم فذهبوا يلتمسون منصبة وهي األثفية          
 جحا وهو حيسبه منصبة ألن الوقت ليل فتحرك يف يده وتكلم             فلمس أحدهم رأس   -القدر

فأجفل الرجل مـن الرعـب      ) أنا جحه ولد علي حتسبوين يف الظالم منصبه        (:جحا قائال 
األمثال العامية يف   " وصاح يف رفاقه أن املكان مأهول باجلن ففزعوا وتركوا الغنائم وازموا          

) جحه(ا حضري بدليل طريقة نطق االسم       وأميل إىل أن الرجل املقصود هن     . ٢١٩: ١جند،
  ).جحا(فهذه الطريقة احلضرية أما البادية فيقولون 
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 .املنحاة أرض منحدرة جتعل بني يدي البئر لتتردد فيها السانية أثناء الري )١(



  

  ٢٢٢

















 

















  

  ٢٢٣

























 

                                                        

 .١٥٤٤: ٤حممد العبودي، األمثال العامية يف جند،  )١(
 .أي حيدد هلا مثنا )٢(
 .٣٤٥: ١ال العامية يف جند، حممد العبودي، األمث )٣(



  

  ٢٢٤

 



























                                                        

 .احلويطة تصغري حوطة وهي البستان الذي حتيط به األشجار العالية )1(



  

  ٢٢٥





























                                                        

 .لي باخلزفطناء من املعدن املأ )1(



  

  ٢٢٦
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  ٢٢٩


 









 









                                                        

الغبية حفرة عميقة يف األرض تغطى بالقش حىت ال تراها األرانب فتتحاماها، ولذلك يسري             )1(
لـسان  (تعمال له أصله القدمي، جاء يف       وهو اس . على القش فينهار ا وتتدهور يف احلفرة      

 .راباًغَبيت البئر إذا غَطَّيت رأْسها مث جلعت فوقَها ت): "العرب
مدخلٌ حتت اجلُرف أو  : الدحل): "معجم العني (الدحل فراغ مائل داخل األرض، جاء يف         )2(

 ".يف عرض جنب البئر يف أسفلها، أو حنوه من املناهل واملوارد
  .مجع قارة أي أكمة وهي مرتفع من األرض دون التل)3(



  

  ٢٣٠













 












 

                                                        

 .أي كثرية الذئاب )1(
)2( جج ساقاه        : فَحباه وتتفحقمعجـم  . اجلوهري. هو الذي تترائى صدور قدميه، وتتباعد ع

 .)ف ح ج: (الصحاح، مادة
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